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A nagyböjt kezdete
Hamvazószerdán kezdődött a keresztény egyház negyvennapos böjtje. A
hosszú időszak a mai rohanó világban
is alkalmas a hitben való elmélyülésre,
testünk és lelkünk megtisztítására.

Az ünnep kezdete

A nagyböjt csak fokozatosan hódított
tért a keresztény egyházban. Először a
hívek csak nagypénteken és nagyszombaton tartózkodtak a húsevéstől, a niceai
zsinat után már a húsvétot megelőző
hétre is kiterjesztették a böjtöt, majd
végül a hústól való tartózkodás szokása
negyven napra terjedt ki, valószínűleg
azért, hogy Jézus pusztai elvonulására
emlékezzenek. A VII. századtól vált általánossá a római egyházban, hogy hamvazószerdától kezdték elhagyni a húst.

Templomi szertartás

A katolikus pap a templomban az előző évben megszentelt és elégetett barka
hamujából hamvazószerdán és nagyböjt
első vasárnapján keresztet rajzol a hívek
homlokára, miközben azt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá
leszel!”. A hamu egyszerre jelképezi az
elmúlást és a megtisztulást. A mai liturgia II. Orbán pápa 1091-es rendelete óta
kötelező, kezdetben teljes bűnbánatot
tartottak a hívek. A bűnösök mezítláb,
zsákruhába öltözve nyilvánosan bánták
meg bűnüket, őket a püspök a templomba vezette, majd miután a bűnbánati
zsoltárokat elimádkozták, az egyházi vezető fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a templomból. A kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos volt a
templomba belépniük.

Különös népszokások

A hamuval való meghintés vagy megkenés, a hamvazás a magyar néphitbe
mágikus cselekedetként vonult be. A
Kárpát-medencei magyarok között sokan úgy tartják, hogy aki hamvazkodik,
vagyis homlokát megkenik hamuval,
annak egész évben nem fog fájni a feje.
A templomból hazatérő hívek sokszor
családtagjaikon is segítettek, összedörzsölték homlokukat, hogy mindenki
részesüljön a szent áldásban és nekik
se fájjon a fejük. Volt olyan vidék az Alföldön, ahol a gyerekek ruhájára hamut
szórtak, hogy a kicsiket is elkerülje a baj
és a betegség.

Étkezési tilalmak
A negyvennapos böjt idején nemcsak
húst volt tilos enni, hanem a böjti ételekből is keveset kellett fogyasztani. Az
ókeresztények naponta csak egyszer ettek, akkor is keveset. Kenyéren, száraz
főzeléken és vízen kívül semmi mást
nem vettek magukhoz. Az idők folyamán
csökkent a szigorúság, de a napi egyszeri
jóllakás szigorúsága megmaradt, és zsíros ételeket ma sem szabad fogyasztani.

Keleti böjt

Nemcsak a kereszténységben, hanem a
többi világvallásban, sőt még a táltos hitben is ismertek húshagyó időszakok, amikor az emberek nem fogyasztottak húst és
zsíros ételeket. Egy belső-ázsiai hun utódnép, a kitaj egyik énekében így szólt erről: „fehér ételt eszünk nyáron, fekete ételt
eszünk télen”, mely arra utal, hogy a nagyállattartó lovas közösségek nyáron, tejbőség idején tartottak böjtöt. Talán csak különös egybeesés lehet, de hamvazószerda
éppen egybeesik a tibeti és mongol népek
holdújévi szertartásával.
Legáltalánosabb böjti ételek voltak a korpából készült savanyú cibereleves, tejleves, tésztaételek (mákos tészta), sós vízben főtt bab, olajos káposzta, főzelékek,
aszalt gyümölcsök, s nyilván a tojás- és
halételek.

Azt hisszük, velünk
nem történhet meg!
Tisztelt Tésiek!

Akik esetleg nem ismernek, Pintér József
vagyok, 2001 óta élek Tésen feleségemmel és két gyermekemmel. Közel 15 éve
dolgozom a Veszprémi Rendőrkapitányságon balesethelyszínelőként. Tavalyi év
áprilisában parancsnoki támogatással,
kollégámmal, Jakab Zoltánnal elindítottunk egy baleset-megelőzési programot.
A program célközönségeként, a középiskolák diákjait céloztuk meg elsősorban.
Szükségesnek láttam – egy középiskolás
lány édesapjaként – a figyelmüket felhívni a rohanó hétköznapokban rájuk leselkedő veszélyekre. Eddig kb. 600 gyerek
látta az előadásokat, az őket felügyelő
pedagógusokkal együtt. Az előadásokon
résztvevő pedagógusok, iskolaigazgatók
visszajelzései minden esetben pozitívnak bizonyultak a látottak és hallottak
alapján. Tési lakosként, polgármester úrral történt egyeztetést követően, szeretnék önökkel is megosztani pár hasznos
információt, ami sok esetben kis odafigyeléssel talán megelőzhet egy balesetet
vagy tragédiát. Minket, balesethelyszínelőket a balesetek helyszínelése közben
rengeteg negatív élmény ér, de ezekből
szeretnénk valami pozitív dolgot kovácsolni. Ha egyetlen ember a hallottak
alapján megmenekül valamilyen tragédiától, már megérte a befektetett energia.
Ebből az elgondolásból szeretnénk önöket meghívni a „Baleset-megelőzés egy
kicsit másképp!” című előadásra, mely
2015. március 29-én 15 óra 30 perckor
lesz az iskola épületében. Utána kötetlen
beszélgetésre invitálunk minden kedves
érdeklődőt.
Mindenkit szeretettel várunk!
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2015. február 22-én
választottunk…
Veszprém megye 1-es számú választókerületében azért kellett időközi választást
tartani, mert Navracsics Tibort, a választókerület korábbi fideszes országgyűlési
képviselőjét uniós biztossá nevezték ki, ezért lemondott országgyűlési mandátumáról.
Tésen a választópolgárok 36%-a ment el szavazni. A megüresedett képviselői helyért 12-en versengtek, 5-en függetlenként indultak és 4 kispárt is megmérettette
magát.

A választások eredménye Tésen:
• Némedi Lajos (Fidesz-KDNP): 45,05% (114 szavazat)
• Kész Zoltán (független): 37,94% (96 szavazat)
• Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik): 13,83% (35 szavazat)
• Dr. Bősze Ferenc (független): 1,58% (4 szavazat)
• Gerstmar Ferenc (LMP): 1,18% (3 szavazat)
• Varga P. Miklósné (Aquila): 0,39% (1 szavazat)
A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a legaktívabb szavazókörben 61,84%-os
volt a részvételi arány. A legalacsonyabb részvételi arány 17,15%-os volt.
Juhász Istvánné

Gyermekfarsang
2015. február 14-én megrendeztük a tési gyermekeknek a
farsangi mulatságot, mely nagyon jól sikerült. A jelen lévő
gyerekek nagyon jól érezték
magukat, több játékos programban is részt vettek, és
örömmel mutatták meg magukat a szebbnél-szebb jelmezekben.
A farsangi bál megszervezését a település lakosainak támogatásával tudtuk megvalósítani, melyet köszönünk Önöknek.
Jövőre is szeretnénk hasonló formában farsangot tartani. Várjuk ötleteiket, hogy még
érdekesebbé, vonzóbbá tegyük ezt az elfeledett hagyományt.
Stankáné Kriszti és Borbásné Hajni

Tüdőszűrés!
Értesítjük a lakosságot, hogy településünkön tüdőszűrő vizsgálat lesz.
Helyszín, időpont: Tés Kultúrház, 2015. március 10. (kedd) 8.30–17.00 (ebédidő:
12.00–12.30)
Javasolt minden 40 év feletti lakosnak, akiről egy éven belül nem készült vizsgálat.
Kérjük, hogy egészségbiztosítási kártyáját, valamint lakcímkártyáját szíveskedjen
magával hozni!
Figyelem! 40 év alattiaknak vagy foglalkozás-eü. alkalmasság céljából készült vizsgálat esetében, továbbá egy éven belüli szűrés esetén, valamint Veszprém megyei
lakcímmel nem rendelkezők esetében, és TAJ kártya nélkül a vizsgálat térítésköteles
(1.700 Ft)!

2015. március

Tisztelt Ebtartók!
Az 1998. évi törvény XXVIII. törvény
módosítását követően a tartás helye
szerint illetékes települési önkormányzat kötelessége, hogy háromévente ebösszeírást tartson.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az
ebösszeíráshoz használatos kérdőívet
hamarosan minden ebtartó megkapja és kérjük, hogy kitöltve azt mindenki 2015. március 31-ig szíveskedjék visszajuttatni az Önkormányzati
Hivatalba.
Felhívom az ebtartók figyelmét arra,
hogy 2013. január 1-jétől – a hivatkozott törvény szerint – a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel
(mikrocsippel) megjelölve lehet csak
tartani. Amennyiben az ebtartó ennek a kötelezettségének még nem
tett eleget, az ebösszeírási adatlap
kitöltése előtt azt pótolja. A kötelezettség nem teljesítése esetén minimum 45.000 Ft állatvédelmi bírság
szabható ki. Amennyiben az ebtartó
az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja,
30.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható. Az ebösszeírásban mikrocsippel
ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be
kell jelenteni. Az ebtulajdonosok az
ebösszeírást követően is kötelesek az
adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Fodor-Bödös István
polgármester

Figyelem!
Munkaerő-közvetítéssel
foglalkozó vállalkozás toborzás céljából tájékoztató fórumot tart 2015.
március 4-én (szerdán)
16 órakor az iskolában.
Várnak minden munkát
kereső férfit és nőt.

2015. március
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Tájékoztató a települési szilárd hulladék
elszállításáról Tés településen
Tés településen 2014. január 31. óta a Depónia Hulladékkezelő
és Településtisztasági Nonprofit Kft. az Önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltató a települési hulladék elszállítás területén.
A közszolgáltatási szerződés megkötésének előzménye, hogy
168 önkormányzat összefogásával létrejött a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, melynek feladata a térség települési szilárd hulladék-gazdálkodási feladatainak
integrált ellátása, valamint ennek megvalósítását szolgáló pénzalap biztosítása. A Társulásnak Tés Község Önkormányzata is
tagja.
A Társulási Megállapodás szerint a Társulás feladata a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, és a vele való szerződéskötés is. A Társulás ezen feladatainak eleget téve 2013 novemberében közbeszerzési pályázatot írt ki a közszolgáltatási tevékenység
ellátására, és a nyertes ajánlattevővel – jelen esetben a Depónia
Nonprofit Kft.-vel – 2014. január 24-én szerződést kötött.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján elmondható, hogy a
Közszolgáltató szempontjából az átállás problémamentes, gördülékeny volt, amely természetesen a lakosság és az Önkormányzat
rugalmas hozzáállása nélkül nem valósulhatott volna meg.
A közszolgáltatás ellátásáról, az egyes hulladékfajták elszállításának módjáról, idejéről a lakosság folyamatosan tájékozódhat
a közreadott éves hulladéknaptár segítségével, azonban megragadnánk az alkalmat, hogy a helyi újság segítségével ezeket az
információkat, illetve az azóta felvetődött kérdésekre adott válaszokat széles körben közreadjuk.

Háztartási vegyes (kommunális) hulladék szállítás
gyakorlata

Tés településen az alkalmazható edény méret jelenleg 110 liter.
Szállítás napja minden héten a szerdai nap. Ez alól kivételt csak
az képezhet, ha a szerdai nap esetleg január 1-jére esik, vagy
olyan nem várt időjárási, vagy egyéb körülmény (havária) alakul
ki, amely a biztonságos szolgáltatás ellátást akadályozza. Az első
esetben gyűjtési nap áthelyezésére kerül sor, míg havária esetén
az esetek túlnyomó többségében a következő hét ürítési napján
történik a szállítás pótlása mennyiségi korlátozás nélkül. Azaz
minden ingatlan tulajdonostól, elszállításra kerül az összes olyan
hulladék, ami a plusz egy hét alatt felhalmozódott.
A közszolgáltatási díj megállapítása a rezsicsökkentésekre vonatkozó jogszabályok maradéktalan figyelembe vételével került
megállapításra, és az már bizonyosan elmondható, hogy az alkalmazott díjak 2015 első félévében nem változnak!
Kisebb gyűjtőedény használatára jelen pillanatban nincs lehetőség a településen a közbeszerzési kiírás miatt. Azonban a második félévtől a megalkotott új jogszabályi környezet ismeretében
egyeztetéseket folytatunk az Önkormányzattal, hogy kialakítsuk
annak lehetőségét, hogy az arra jogosultak igény esetén kisebb
gyűjtőedény használatával vehessék igénybe a közszolgáltatást.
Ehhez – a jogszabály értelmében - szükség lesz az Önkormányzat munkájára is, akinek az igazolása kell a kedvezmény jogosságának megítéléséhez, továbbá az árhatóság (Magyar Energia
és Közmű-szabályozási Hivatal) állásfoglalására a díjképzésre
vonatkozóan, hiszen jelenleg csak egy típusú ár van érvényben
a településen.
A gyűjtőedény használatával kapcsolatban itt említenénk
meg, hogy a gyűjtőjárat csak a szabványos gyűjtőedényzetek ürí-

tésére alkalmas, az attól eltérő edények ürítését a járat nem tudja
elvégezni!
Visszatérő probléma a gyűjtőedények állapota, rongálódásuk
okának megállapítása. Sokszor előfordul, hogy a gyűjtőedény
az ürítés közben elreped, kereke kitörik, fedele leszakad. Sajnos
mindenkinek tudomásul kell venni, hogy a gyűjtőedények sem
örök életűek, nem ellenállóak az időjárás viszontagságainak, és
anyaguk „elfárad”. Nyáron belerohad, télen viszont belefagy a
hulladék, amely probléma csak a kuka ún. veretésével oldható
meg, ami szintén nem segíti a tartós élettartamot. Természetesen, mint mindenki, így a mi embereink is hibázhatnak! Általános ügyintézési mód, hogy minden bejelentett esetet kivizsgálnak kollégáink, de a 10 évnél idősebb edények esetében már nem
tudunk felelősséget vállalni az okozott kárért. Azonban igény
esetén készséggel javítunk edényeket, értékesítünk használt és új
gyűjtőedényzetet a lakosság számára.
Sok kérdés érkezik hozzánk az edények fertőtlenítésével,
mosásával kapcsolatban. Tájékoztatásul elmondjuk, hogy a
gyűjtőedények tisztítása jogszabályi előírás alapján az edény
tulajdonosának a kötelezettsége, így arra a közszolgáltató nem
kötelezhető.
Amennyiben valamelyik ingatlannál a szokásos mennyiséget
meghaladó mértékű, plusz hulladék keletkezik, úgy lehetőség
van arra, hogy Depónia Nonprofit Kft. által forgalmazott, felirattal ellátott, kimondottan az ilyen esetekre rendszeresített 120 literes gyűjtőzsákot vásároljanak a lakók, amely a szállítás napján,
a gyűjtőedény mellé kihelyezve elszállításra kerül. Egy zsák ára
bruttó 420 Ft.

Elkülönítetten gyűjtött hulladék (szelektív hulladék)
szállítása

Tésen a szelektív hulladék gyűjtése immáron kizárólag házhoz
menő rendszerrel valósul meg, azaz évi 12 alkalommal – havonta
egyszer – a vegyes hulladékszállítási nappal összekötve lehetősége van minden lakónak, hogy a külön gyűjtött papír, műanyag,
italoskarton és fém csomagolási hulladékot ingyen elszállíttassa
a Depónia Nonprofit Kft.-vel, méghozzá olyan formában, hogy
azokat csak az ingatlan elé kell kihelyezni.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosságnak csak
kis része veszi igénybe ezt a szolgáltatást, hiszen tavaly március
óta csak kb. 470 kg szelektív hulladékot helyeztek ki, ami alkalmanként 30–50 kg hulladékot jelent a teljes településen. Kérjük,
éljenek a lehetőséggel, és tegyenek annak érdekében, hogy minél több hulladék kerülje el a hulladéklerakót, és hasznosítható
anyagként kerüljön vissza az anyag életciklus körforgásába!
Az elkülönített gyűjtéséhez a szelektíves gyűjtőjárat személyzete is biztosít zsákot annak függvényében, hogy helyeztek-e ki
zsákot az ingatlan elé vagy sem. De amennyiben valaki tetszőleges méretű, de átlátszó zsákban rak ki hasznosítható csomagolási
hulladékot, akkor a járat személyzete ezeket is elszállítja! A gyűjtőzsákokban célszerű a hulladékokat préselve, vagy összelapítva
tárolni a helykihasználás és persze a gazdaságosabb szállítás miatt is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szelektíven gyűjtött, de különböző alapanyagú (műanyag, fém, társított) csomagolási hulladékokat nyugodtan lehet egybe is gyűjteni, hiszen Székesfehérváron a
válogató és bálázó csarnokban a szelektíven gyűjtött hulladék további szortírozásra kerül a piaci értékesíthetőség függvényében.
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Lomtalanítás gyakorlata

A lomtalanítás Tésen az igénybevevő ingatlanhasználó által a
Közszolgáltatóval előre egyeztetett napon (évi egy alkalommal),
egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik március 1. és október 31. között.
A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható
mennyiségét is, amely legfeljebb 3 m3 lehet. A szolgáltatást azon
lakossági ügyfelek vehetik igénybe, akik a hulladékszállítási közszolgáltatásba be vannak kapcsolva és fizetik annak díját, díjhátralékkal nem rendelkeznek.

Lomtalanítás kérése

1.) Az ügyintézéshez az alábbi adatok szükségesek:
- név, cím (utca, házszám), számlán található partnerkód
- elszállítandó lom mennyisége (m³)
- elérhetőség (vezetékes vagy mobil telefonszám)
2.) Jelentkezni kell a Depónia Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálati
Irodájában az alábbi elérhetőségeken hétfő–csütörtök 8 és
16 óra között: Depónia Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálati Iroda
Cím: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. Tel.: 06 22 202-260
E-mail: diszpecser@deponia.hu
3.) Ki kell választani az időpontot az általunk ajánlott begyűjtési
napok közül. (március 1. és október 31. között a kommunális
hulladékszállítás napján)
4.) Az egyeztetett napon reggel 6 óráig kell kitenni a lomot úgy,
- hogy az a gyűjtőautó által megközelíthető legyen,
- hogy a gyalogos- és a gépjárműforgalmat ne akadályozza,
- hogy a kisebb hulladékok be legyenek zsákolva.

A FALU ismét összefog
A nagy hulladékgyűjTÉS!
Március 14. (szombat)

Reggel 8:30-tól gyűjtjük be a hulladékot társadalmi munkában. Aki segítene munkájával, az 8:00-tól gyülekezzen
a volt önkormányzat (Idősek Otthona) udvarán.
Szervezők:
Múlttal a Jövőért Egyesület és Tési Napsugár Óvoda
Gyűjtendő hulladékok:
• Elektromos gépek
• Papír (vegyes)
• Háztartási fém (sörösdoboz)
• Műanyag flakonok (PET)
• Vegyes fémhulladék

A Hulladék nem Szemét, Érték a számunkra!

Metszési bemutató
2015. március vége felé ingyenes metszési bemutatót tartunk Tésen, melyet kertészmérnök vezet. A bemutató mellett
lesznek növényvédő szerek, műtrágyák, virágföldek és vetőmagvak is. A vetőmagvak a rédei üzem jó minőségű „KERTI
MAG” termékeiből lesznek. A program a Táncsics utca 65ben, Kövi Lajosnál lesz. A pontos dátumról később értesítjük
a lakosságot. A bemutató ideje alatt lehetőség nyílik konzultációra is.

2015. március

Nem kerül elszállításra a lomtalanítás során:
- Elbontott gépjármű karosszéria
- Építési törmelék
- Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor stb.)
- Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
- Teher-és traktor gumiköpeny
- Háztartási hulladék
- Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék
Amennyiben bármilyen kérdés vagy kérés merülne fel a közszolgáltatással kapcsolatban, úgy keressék fel ügyfélszolgálatunkat
vagy pedig a www.deponia.hu honlapunkat!
Steigerwald Tibor
ügyvezető
• • •
A hulladékgyűjtő edények vásárlással történő cseréjének kapcsán
megegyeztünk a szolgáltatóval, hogy az előzetes igények felmérése után Tésre szállítják a kívánt mennyiségű edényt, így nem
kell emiatt senkinek sem Székesfehérvárra utaznia. Későbbiekben is lesz mód Tésen a vásárlásra. A használt edény ára (120
literes) 7000 Ft, az újé pedig 11000 Ft. Éljenek a lehetőséggel és
március 13-ig jelezzék az önkormányzat felé (telefon: 589-431)
a vételi szándékukat!
Fodor-Bödös István
polgármester

Időpontok
Tisztelt TÉSI Lakosok!
Valami újjal rukkolunk elő!
Valami olyasmivel, ami eddig még nem volt! Tudatjuk Önökkel
az egész éves programjainkat. Már most, február elején! Teszszük mindezt azért, hogy tervezhető legyen mindenki számára. Be tudják írni a kalendáriumba mikor lesz a falunap vagy
az idősek napja.
2015. március 14. Az 1848-as forradalom és szabadságharc
ünnepi megemlékezése az iskola tornatermében 15 óra 30
perckor
2015. április 25.
IV. Bakonyi Vigasság a Kultúrházban
2015. június 19–20. Falunapok
2015. augusztus 20. Búcsú
2015. augusztus 29. Evangélikus családi délután
2015. október 23. Az ’56-os forradalom ünnepi megemlékezése a Kultúrházban
2015. október 24. Idősek napja a Kultúrházban
2015. november 29. Az első adventi gyertya meggyújtása
2015. december 6. Falumikulás és a második adventi gyertya
meggyújtása
2015. december 13. A harmadik adventi gyertya meggyújtása
2015. december 19. Falukarácsony és a negyedik adventi gyertya meggyújtása
A Tési Híradó megjelenéseit is átgondoltuk és az alábbiak szerint tervezzük kiadni az egyes számokat:
2015. április 3.
2015. október 9.
2015. június 5.
2015. november 20.
2015. augusztus 14.
2015. december 11.

